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लौहोपकरणानि कृन िः च 

लौहस्य प्रयोगः अद्य सामान्या घटना अस्स्ि । लौहस्य वस्िसू्न अस्माकं 

दनैस्न्दनजीवनस्य भागभिूास्न जािास्न सस्न्ि । एिस्स्मन ्उपमहाद्वीपे लौहस्य 

प्रयोगः प्रायः ३०००वरे्षभ्यः प्राक् आरब्धः । महापार्षाण-शवस्थानेर्ष ु

लौहस्य उपकरणास्न शस्त्रास्ण च व्यापक-सङ्््यायाम ् अलभ्यन्ि । एिेर्षां 

स्वर्षये भवान ्पञ्चमाध्याये पस्ििवान ्अस्स्ि । 

प्रायः २५००वरे्षभ्यः पवूं लौहस्य उपकरणानाम ्उपयोगः वस्धििः इस्ि प्रमाण ं

लभ्यिे । अत्र वनास्न स्वच्छीकिुं कुिाराः िथा च कृरे्षः कृिे हलानां फालाः 

सस्ममस्लिाः सस्न्ि । भवान ् र्षष्ठाध्याये पस्ििवान ् आसीि ् यि ् फालस्य 

प्रयोगेण कृरे्षः उत्पादनं वस्धििम ्। 

कृरे्षः उत्पादनं वधिस्यिुं सस्ममस्लिाः अन्ये उपायाः – सेचनम ्

समदृ्ध-ग्रामान ् स्वना राज्यानां राज्ां च यथावि ् अस्स्ित्वं कस्िनाय   

आसीि ् । यथा कृरे्षः स्वकासाथं निूनोपकरणानां प्रयोगः िथा च रोपण ं

महत्त्वपणूिप्रयासौ आस्िां िथैव सेचनम ्अस्प उपयोस्ग इस्ि स्सद्धम ्। अस्स्मन ्

काले सेचनाय कुलयाः कूपाः िडागाः कृस्त्रमजलाशयाः च स्नस्मििाः । 

एिस्यां िास्लकायां सेचनद्वारा जािास्न पररवििनास्न दस्शििास्न सस्न्ि । 

ररक्तस्थानेर्ष ुशदु्धास्न वाक्यास्न परूयन्ि ु–  

 जनैः श्रमः सास्धिः । 

अध्यायिः 9 

सम्पनिािः ाा ािः स ृाानि च िणरानण 

लौहकारस्य आपणे प्रभाकरिः  

प्रभाकरः लौहकारान ् काय ं कुवििः पश्यस्ि स्म । एकस्यां लघ्वव्याम ्

उत्पीस्िकायां कुिारः लस्वत्रम ् इस्ि सदृशास्न उपकरणास्न स्वक्रयणाथ ं

स्थास्पिास्न आसन ् । अपरिः अस्ननकुण्डं ज्वलस्ि स्म । उपकरणास्न 

स्नमाििुं द्वौ जनौ लौहखण्डं उष्णीकृत्य िं घ्वननस्न्ि स्म  । प्रभाकरः एिि ्सवं 

दृष््टवा आनन्दम ्अनभुवस्ि स्म  । 

उपकरणानां सचू्या ं

स्चत्रस्थोपकरणानां नामास्न 

स्चनोि ु - लस्वत्रम,् 

कुिारः,सदंस्शका च  । 

लौहस्य एवंस्वधाना ं

पञ्चानां वस्िनूां सचूीं 

करोि ु येर्षां प्रयोगं भवान ्

प्रस्िस्दन ंकरोस्ि  । 
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 कृर्षकाः लाभास्न्विाः जािाः, यिो स्ह अधनुा उत्पादनस्य अस्नस्िििा समाप्ता । 

 राजस्वम ्अपिस्यिुं कृर्षकैः उत्पादनं वधिनीयम ्आसीि ्। 

 राजानः सेचनस्य योजनां कृिवन्िः अस्प च धनं व्ययीकृिवन्िः । 

ाा े ु के निवसननि स्  ?  

अस्य महाद्वीपस्य दस्िणस्य उत्तरस्य च भागानाम ् अस्धकांशग्रामेर्ष ु न्यनूास्िन्यूनं 

स्त्रस्वधाः जनाः स्नवसस्न्ि स्म । िस्मलिेत्रे महान्िः भसू्वास्मनः वेललला, 

साधारणहलवाहकान ्उणवाराः अस्प च भसू्महीनश्रस्मकाः, दासाः कडैस्सयाराः िथा 

च अस्दमयी इस्ि उच्यन्िे स्म । 

दशेस्य उत्तरभागे ग्रामस्य प्रधानजनाः ग्राम-भोजकाः इस्ि उच्यन्िे स्म । प्रायः एकस्य 

एव पररवारस्य जनाः एिस्स्मन ्पद ेबहूस्न वर्षािस्ण यावि ् स्वराजमानाः भवस्न्ि स्म । 

अथािि ् इद ं पदम ् आनवुंस्शकम ् आसीि ् । ग्राम-भोजकस्य पद े सामान्यिया ग्रामस्य 

महाभसू्वास्मनः स्वराजन्िे स्म । सामान्यिया एिेर्षां भमूौ एिेर्षां दासाः च श्रस्मकाः च 

कायं कुविस्न्ि स्म । एिदस्िररच्य प्रभावयकु्तत्वाि ् प्रायः राजानः अस्प 

राजधनसङ््ग्रहणस्य कायिम ् एिेभ्यः एव ददस्ि स्म । इमे ग्रामभोजकाः कदास्चि ्

न्यायाधीशस्य आरिकस्य च अस्प कायं कुविस्न्ि स्म । 

ग्राम-भोजकान ् अस्िररच्य अन्ये स्विन्त्राः कृर्षकाः अस्प भवस्न्ि स्म, ये 

गहृपियः इस्ि उच्यन्िे स्म । एिेर्ष ुअस्धकिराः लघकृुर्षकाः एव भवस्न्ि स्म । एिान ्

अस्िररच्य केचन एिादृशाः स्त्रीपरुुर्षाः अस्प भवस्न्ि स्म, येर्षां पारे्श्व स्वस्य भसू्मः न 

भवस्ि स्म । एिेर्ष ु दासाः कमिकराः च भवस्न्ि स्म । यैः अन्येर्षां भमूौ कायं कृत्वा 

स्वाजीस्वका चालनीया भवस्ि स्म । 

बहुर्ष ुग्रामेर्ष ुलौहकाराः कुमभकाराः काष्ठकाराः स्शलपकाराः च भवस्न्ि स्म । 

१. राज्े सेना-प्रासाद-दगुािणां च स्नमािणाथं धनास्न 

आवश्यकास्न । 

२. िे कृर्षकेभ्यः करं गहृ्णस्न्ि  । 

३.  
४. इद ंसेचनेन एव शक्यम ्आसीि ्। 

५   
६  

७.  कृष्यतु्पादनं वस्धििम ्। ८. राजस्वेन अस्प वस्धििम ्। 

९. 
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िणरानण – कथािः, यात्रानववरणं  ूनििकलािः पुराित्त्व ंच नकं बोधयननि    

भवान ्जािकानां स्वर्षये पस्ििवान ्स्याि ् । एिाः िादृश्यः कथाः सस्न्ि, याः कथाः 

सामान्यजनेर्ष ुप्रचस्लिाः आसन ् । बौद्धस्भिवः एिासां सङ््कलनं कृिवन्िः । अत्र 

कास्चि ् जािककथा प्रदत्ता अस्स्ि या कस्िि ् स्नधिनः केन प्रकारेण शनैः शनैः 

धनवान ् जािः इस्ि ज्ापयस्ि । प्राचीन-नगराणां जीवनस्य स्वर्षये वयं केभ्यस्िि ्

अन्येभ्यः स्रोिोभ्यः अस्प अवगन्िुं शक्नमुः । नगर-ग्राम-वनजीवन-समबद्ध-घटनाः 

मसू्ििकाराः कलात्मक-रूपेण उस्त्करस्न्ि स्म । एिाः मिूियः एिादृश- भवनानां 

चत्वरेर्ष ु

प्राचीिि ािः िन लरचिािः 

िस्मलस्य प्राचीनिमरचनाः सगंमसास्हत्यम ् इस्ि उच्यि े । एिासां रचना प्रायः २३००वर्षभे्यः पवूिम ्अभिू ्  । एिाः 

सगंमः इस्ि एिस्माि ्कारणाि ्उच्यन्िे यिो स्ह मदरैुस्थानकस्य (सप्तम ंमानस्चत्र ं११३पषृ्ठ ंच पश्यि)ु कवीनां सममलेनरे्ष ु

एिासां सङ््कलन ं स्क्रयिे स्म । ग्रामवास्सनां यरे्षां िस्मलनामनाम ् उललेखः अत्र कृिः अस्स्ि िास्न सङ््गमसास्हत्य े

उपलभ्यन्िे  । 

कस्यनचि ्निधििस्य चािुयि  ्

कस्स्मंस्िि ् नगरे कस्िि ् स्नधिनयवुकः स्नवसस्ि स्म  । िस्य पार्श्वे मिृमरू्षकम ् अस्िररच्य स्कमस्प नासीि ्  । सः कस्यस्चि ्

भोजनालयस्वास्मनः स्वडालयाः कृिे एकेन नाणकेन ि ंमरू्षकं स्वक्रीिवान ्।   

एकस्स्मन ्स्दने पनुः ित्र प्रचण्डवािः आगिः  । नपृस्य उद्यानं भननशाखास्भः पस्ििविृैः पत्रैः च आच्छन्नम ् । उद्यानपालः उद्यानस्य 

स्वच्छिाकायेण दःुस्खिः जािः । यवुकः िं उद्यानपालम ्उक्तवान ्यि ्यस्द सः एिस्य उद्यानस्य पस्ििास्न  पत्रास्ण शाखाः च िस्म ै

दद्याि ्िस्हि सः िस्य उद्यानस्य स्वच्छिां किुं शक्नोस्ि  । मालाकारः शीघ्रमेव यवुकस्य प्रस्िावम ्अङ््गीकृिवान ् । 

यवुकः नास्िदरेू क्रीडिः बालकान ्आहूय उक्तवान ्यि ्यस्द भवन्िः अत्र उद्यानस्य स्वच्छिां कररष्यस्न्ि िस्हि अह ंप्रत्येकं शाखायाः 

पत्रस्य च पररविे पाररश्रस्मकरूपेण भवदभ््यः स्मष्ठान्नं दास्यास्म  । बालकैः शीघ्रम ्एव सवािस्ण अस्प िणृास्न शाखाः पत्रास्ण च स्चत्वा 

मु् यद्वारस्य समीपे एकत्रीकृिास्न  । िदा ित्र कस्िि ्राजकुमभकारः ििः स्नरगच्छि ् । सः पात्रास्ण स्नमाििमु ्ईन्धनस्य अन्वेर्षण ंकरोस्ि 

स्म  । सः समपणू ंकाष्ठचयं क्रीिवान ् । अनेन प्रकारेण यवुकः स्कस्ञ्चि ्धनम ्अस्जििवान ् । 

अधनुा सः यवुकः इिोस्प कास्ञ्चि ्योजनां कस्लपिवान ् । कस्स्मंस्िि ् स्वशाले पात्रे सः जलं प्रपयूि नगरस्य द्वारं गिवान ्  । सः ित्र 

पञ्चशि ंघासलावकान ्जनान् जलं पास्यिवान ्। 

प्रसन्नाः भतू्वा िे जनाः उक्तवन्िः “भविा अस्माकं एिावि ्शोभनं कायं कृिम्  । वदि ुवयं भविः कृिे अधनुा स्कं किुं शक्नमुः” ? 

सः यवुकः अवदि ्“अह ंभविः िदा सचूस्यष्यास्म यदा मम आवश्यकिा भस्वष्यस्ि”  । िदनन्िरं सः केनस्चि ्व्यापाररणा सह मैत्रीं 

समपास्दिवान ् । एकस्स्मन ्स्दने सः व्यापारी िम ्अवदि ्“र्श्वः कस्िि ्अर्श्ववस्णक् पञ्चशिेन अर्श्वैः सह नगरम ्आगच्छन ्अस्स्ि”  । 

सः यवुकः इद ंश्रतु्वा िेर्षां घास-लावकानां समीपं गत्वा अवदि ्“कृपया भवन्िः सवे मह्य ंएकं एकं घासपोटस्लकां यच्छन्ि ुअस्प च 

भवन्िः स्वघासपोटस्लकां िावत्पयिन्िं न स्वक्रीणन्िाम,् यावि ्पयिन्िं मम घासचयः समास्प्त ंन  गच्छेि ्  । िे घासस्य लावकाः िस्म ै

घासस्य पञ्चशिं पोटस्लकाः दत्तवन्िः । यदा अर्श्वस्य वस्णक् कुत्रास्प घासं न प्राप्तवान,् िस्हि सः िस्य यवुकस्य घासं सहस्र-नाणकैः 

क्रीिवान ् । 
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अथवा स्िमभेर्ष ु अथवा प्रवेशद्वारेर्ष ु अलङ््स्क्रयन्िे स्म यत्र च जनाः 

गमनागमनं कुविस्न्ि स्म । 

दहेलयां प्राप्तः वलयकूपः । 

हड़प्पायाः जल-स्नकास-व्यवस्थािः अयं कथं 

स्भन्नः अस्स्ि ? 

र्षष्ठाध्याये वस्णििास्न बहूस्न नगरास्ण महाजनपदानां 

राजधान्यः आसन ् । यथा भवान ् पस्ििवान ् एिेर्ष ु

कास्नचन नगरास्ण प्राकारैः आवतृ्ताः आसन ्। 

यथा भवान ् उपररिने स्चत्रे पश्यस्ि, 

अनेकनगरेर्ष ु वलयकूपाः प्राप्ताः सस्न्ि । एिे 

वलयकूपाः स्नानालयस्य नास्लकायाः 

अवकरिेपणस्य च काये प्रयञु्जिे स्म । प्रायः एिे 

वलयकूपाः जनानां गहृरे्ष ुभवस्न्ि स्म । 

प्रासादानां स्वपणीनां सामान्यगहृाणां च 

अवशेर्षाः न्यनूिया प्राप्ताः सस्न्ि । समभविः िे 

काष्ठमयाः मणृ्मयाः इष्टकामयाः आच्छादकमयाः च 

भवस्न्ि स्म िस्माि ्कारणाि ्अस्धकं कालं यावि ्न 

अवस्शष्टाः । भस्वष्यस्ि काले परुाित्त्वस्वदः एिेर्षाम ्

अन्वेर्षणं किुं शक्नवुस्न्ि । 

अधिः - साञ्चयािः  ूनििकलािः  । 

इद ंमध्यप्रदशे-स्स्थि-सांच्यः 

स्िपूस्य मसू्ििकलायाः स्चत्रम ् 

अस्स्ि  । अत्र नगरीय-जीवनस्य 

स्कमस्प दृश्यं स्चस्त्रिम ्अस्स्ि  । 

भवान ्१२अध्याये सांच्याः स्वर्षये 

पस्िष्यस्ि  । एिाः स्भत्तीः पश्यि ु । 

स्कं िाः इष्टकास्भः स्नस्मििाः सस्न्ि 

अथवा पनुः काष्ठमयाः अथवा 

पार्षाणमयाः सस्न्ि ? 

स्कं एिासां चत्वराः काष्ठमयाः  

सस्न्ि ? एिेर्षां भवनानां छदीनां 

वणिनं करोि ु । 
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प्राचीननगराणां स्वर्षये ित्र गिानां नास्वकानां यास्त्रणां च स्ववरणैः अस्प अवगमनं 

भवस्ि । एिादृशमेव स्कमस्प स्वस्ििृस्ववरणं कस्यस्चि ् अज्ाियनूास्न-नास्वकस्य 

अस्स्ि । येर्ष ु येर्ष ुपत्तनेर्ष ुसः गिवान,् िेर्षां सवेर्षां स्वर्षये सः स्लस्खिवान ् । भरूच 

इस्ि स्थानम ्(सप्तमे मानस्चत्रे ११३ पषृ्ठे) अस्न्वष्यि ु। अधनुा ित्र प्रदत्तं वणिनं पिि ु। 

 

निष्का  

नवस्ििमे पषृ्ठे प्रदत्तकथायां भवान ् दृष्टवान ् यि ् केन प्रकारेण स्नष्काणाम ्

आधारेण समपत्तेः मलूयाङ््कनम ्अभवि ्। परुाित्त्वस्वदः अस्य कालस्य सहस्रास्धक 
स्नष्कान ्लब्धवन्िः । एिेर्ष ुप्राचीनिमाः स्नष्काः आहि स्नष्काः आसन,् एि ेप्रायः 

पञ्चशिं वर्षािस्ण यावि ्प्रचलने आसन ्। एिस्य स्चत्रम ्अधः प्रदत्तम ्अस्स्ि । एिे 

रजिमयेर्ष ुसवुणिमयेर्ष ुच स्नष्केर्ष ु स्वस्भन्नाकृिीः स्वस्ल्य स्नस्मििाः सस्न्ि, िस्माि ्

एिे स्नष्काः आहिस्नष्काः इस्ि उच्यन्िे स्म । 

बेररगाजायाः (भरूचस्य यनूानी नाम) कथा  

बेररगाजायाः सङ््कीणिखािे समदु्रमागेण आगन्िकुाना ंकृिे नौकायाः चालन ंमहि ्कस्िन ंभवस्ि  । 

नपृणे स्नयकु्ताः कुशलाः अनभुस्वनः च स्थानीयाः एव अत्र जलयानम ्आनिेुं शक्नवुस्न्ि स्म  । बेरोगाजाया ं

मस्दरा-िाम्र-स्टन-काच-मूगंा-पखुराज-वस्त्राणां सवुणिस्य रजिस्य च मदु्राणाम ्आयािः भवस्ि स्म  ।  

स्हमालयस्य और्षधयः, हस्स्िदन्िाः, गोमदेाः, कानीस्लयनम,् कापािसवस्त्रास्ण, कौशयेम ्इत्रास्ण च इत्येिेर्षाम ्

इिः स्नयािि ं भवस्ि स्म । वस्णजः नपृस्य कृि े स्वशरे्षपेहारान ् आनयस्न्ि स्म । एिेर्ष ु उपहारेर्ष ु रजिस्य पात्रास्ण 

गायकस्कशोराः सनु्दयिः समुस्दराः उत्कृष्टवस्त्रास्ण च सस्ममस्लिास्न आसन ्। 

बेररगाजािः आयािणॄां स्नयाििणॄां च वस्िनूां सचूीं स्नमािि ु । 

एिादृश्योः द्वयोः वस्िनुोः नाम ज्ापयि,ु ययोः उपयोगः हडप्पायगुे न भवस्ि स्म  । 
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नगरास्ण – अनेकेर्षां गस्िस्वधीनां केन्द्रभिूास्न आसन ्

प्रायः नगरास्ण अनेकैः कारणैः महत्त्वपणूािस्न भवस्न्ि स्म । उदाहरणाथं मथरुां (सप्तम े

मानस्चत्रे पषृ्ठम-् ११३) पश्यि ु। 

२५००वरे्षभ्यः अस्प अस्धककालिः इद ं स्कमस्प महत्त्वपणूिनगरम ् आसीि,् 

यिो स्ह यािायािस्य व्यापारस्य च द्वयोः प्रमखुमागियोः स्स्थिम ् आसीि ् । एियोः 

कस्िि ्एकः मागिः उत्तरपस्िमायाः पवूां प्रस्ि गन्िमु ्अपरः मागिः च उत्तरस्याः दस्िणां 

प्रस्ि गन्िुं प्रयकु्तः भवस्ि स्म । नगरं पररिः प्राकाराः आसन ् । अत्र अनेकास्न 

मस्न्दरास्ण आसन ् । पार्श्विस्थाः कृर्षकाः पशपुालकाः च नगरीय-जनेभ्यः 

भोजनसामग्रयाः व्यवस्थां कुविस्न्ि स्म । मथरुानगरम ् उत्कृष्टमसू्िि-स्नमािणस्य केन्द्रम ्

आसीि ्। 

प्रायः २०००वर्षेभ्यः प्राक् मथरुा कुर्षाणानां राजधानी जािा । एिस्याः स्वर्षये 

भवान ्अस्ग्रमे अध्याये पस्िष्यस्ि । मथरुा स्कमस्प धास्मिककेन्द्रम ्अस्प अस्स्ि । अत्र 

बौद्धस्वहाराः जैनमस्न्दरास्ण च सस्न्ि । मथरुा कृष्णभके्तः स्कमस्प महत्त्वपणूं केन्द्रम ्

अस्स्ि ।  

मथरुायां प्रस्िरखण्डेर्ष ुमसू्ििर्ष ुच स्लस्खिाः अनेके स्शलालेखाः प्राप्ताः सस्न्ि । 

एिे सामान्यिया सङ््स्िप्तास्भलेखाः सस्न्ि, यैः स्त्रीपरुुरै्षः मिानां मस्न्दराणां च कृिे 

प्रदत्तदानस्य उललेखः स्क्रयिे । प्रायः नगरीयाः राजानः राजमस्हष्यः अस्धकाररणः 

वस्णजः स्शलपकाराः च एिादृशं दानं कुविस्न्ि स्म । उदाहरणाथं मथरुायाः  

नवनि यस्य अनयानि साधिानि 

सगंम-सास्हत्यस्य एिां लघकुस्विां पिि ु । 

िेत्राणां र्श्विेधान्यास्न यानरे्ष ुआरुह्य 

गच्छन्िः सस्न्ि 

लवणस्य कृि े

लमबिराः मागािः 

कौमदु्याः र्श्विेसकैि े

पररवारस्य सयंोजनम ्

कुत्रस्चि ्पषृ्ठिनीयाः न भवेयःु 

नगरेभ्यः लवणस्य वस्णजा ं

इत्थं गमनने शनू्यवािावरणं जायिे  । 

समदु्रिटे लवणस्य महि ्उत्पादन ंभवस्ि स्म  । 

व्यापाररणः केन वस्िनुा एिस्य स्वस्नमयं कुविस्न्ि ? 

िे कथं यात्रां कुविस्न्ि ? 
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अस्भलेखेर्ष ु सवुणिकाराणां िन्िवुायानां कण्डोलस्नमाििणॄां 

मालाकाराणां सौगस्न्धकानां च उललेखः लभ्यिे । 

मथरुायाः जनानां व्यवसायानां च कास्ञ्चि ् सचूीं करोि ु । एिादृशस्य 

कस्यस्चि ्व्यवसायस्य नाम वदि ुयः हडप्पायां नासीि ्। 

निल्पं निल्पकारािः च  

परुास्थलेभ्यः स्शलपानाम ् आकृियः प्राप्ताः सस्न्ि । एिास ु मणृ्मयास्न 

अस्िसनु्दरास्ण पात्रास्ण लब्धास्न सस्न्ि । यास्न उत्तरीयास्ण कृष्णवणािस्न द्यसु्िमस्न्ि 

पात्रास्ण उच्यन्िे । यिो स्ह एिास्न आस्धक्येन उपमहाद्वीपस्य उत्तरीये भागे 

उपलब्धास्न सस्न्ि, िथा च एिास्न प्रायः कृष्णवणीयास्न भवस्न्ि । एिेर्ष ुच कास्चि ्

स्वस्शष्टा कास्न्िः भवस्ि ।  

अवधािव्यं यि ् अन्येर्षां स्शलपानाम ् अवशेर्षाः न अवस्शष्टाः स्यःु । यथा 

स्वस्भन्नेभ्यः ग्रन्थेभ्यः वयं जानीमः यि ्वस्त्राणाम ्उत्पादनं बहुमहत्त्वपणूिम ्आसीि ्। 

उत्तरे वाराणसी दस्िणे च मदरैुनगरम ्अस्य प्रस्सद्धकेन्द्र ेआस्िाम ्। अत्र स्त्रीपरुुर्षाः द्वौ 

अस्प कायं कुरुिः स्म । 

िनिुनि ािणस्य वयिस्य च निय ािः 

एिे स्नयमाः अथिशास्त्रस्य सस्न्ि  । अष्टमाध्याये अथिशास्त्रस्य उललेखः कृिः अस्स्ि  । एिस्स्मन ्शास्त्रे वस्णििम ्अस्स्ि 

यि ्केन प्रकारेण कस्यस्चि ्स्वस्शष्टास्धकाररणः मागिदशिन ेउद्योगेर्ष ुिन्िसु्नमािणस्य वयनस्य च कायं भवस्ि स्म  । 

उणिस्य वलकलस्य कापािसस्य त्वक्सारस्य च सज्जी-करणस्य स्वधवाना ं सिमािममस्हलानां स्भिणुीना ं

वदृ्धवेश्यानां नपृस्य अवकाश-प्राप्त-दासीनां ससे्वकानां अवकाश-प्राप्त-दवे-दासीनां च स्नयोजन ंकिुं शक्यिे । 

एिेभ्यः उपयुिके्तभ्यः सवेभ्यः गणुवत्तायाः कायिस्य च अनसुारं पाररश्रस्मकं दािव्यम ्  । याः मस्हलाः बस्हगिन्िु ं

अनमुिाः न सस्न्ि िाः स्वस्य दासीः प्रेष्य असशंोस्धिसामग्रीम ् आनायस्यिु ं शकुन्वस्न्ि, अस्प च स्सद्धसामग्रीं िासां 

माध्यमने पे्रर्षस्यिुं शक्नवुस्न्ि  । 

याः मस्हलाः उद्योगगहृास्ण यावि ्गन्िुं शक्नवुस्न्ि िास्भः सामग्री प्रािःकाले एव उद्योगगहृ ंप्रस्ि निेव्या भवस्ि स्म, 

यत्र िाः पाररश्रस्मकं प्राप्नवुस्न्ि स्म  । यिो स्ह प्रािःकाले सामग्रीः स्नरीस्ििुं पयािप्तप्रकाशः भवस्ि  । यस्द स्नरीिकः िा ं

मस्हलां प्रस्ि कुदृष््टया पश्यस्ि अथवा व्यथिवािािलाप ंकरोस्ि िस्हि सः दण्डनीयः भवेि ् । 

यस्द मस्हलया स्वकायं पणूं न कृिम,् िस्हि िया दण्डशलुकः दािव्यः भवस्ि स्म  । एिदथं िस्याः अंगषु्ठः अस्प कििस्यिु ं

शक्यि े । 

िासां मस्हलानां सचूीं करोि ुयाः मस्हलाः स्नरीिकः स्नयोजस्यिुं शक्नोस्ि स्म  । 

स्कं कायिकाले मस्हलास्भः कष्टास्न सोढव्यास्न भवस्न्ि स्म ? 
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अनेके स्शलपकाराः वस्णजः च स्वस्य सङ््घान ् स्नमाििमु ् आरब्धवन्िः आसन,् याः 

शे्रण्यः इस्ि उच्यन्िे स्म । स्शलपकाराणां शे्रणीनां कायं प्रस्शिणम ्असास्धिसाम्रग्रयाः 

उपलब्धिा स्सद्धसामग्रयाः च स्विरणम ्आसीि ्। यद्यस्प वस्णजाम ्शे्रण्यः वास्णज्यस्य 

सञ्चालनं कुविस्न्ि स्म । िथास्प शे्रण्यः स्वत्तकोशानां रूपेण कायं कुविस्न्ि स्म, यत्र 

जनाः धनं संगहृ्णस्न्ि स्म । एिस्य धनस्य स्नवेशः लाभाय स्क्रयिे स्म । प्राप्तलाभस्य  

कस्िि ् भागः सङ््ग्रस्हिःु कृिे प्रत्यावत्यििे स्म अथवा मिास्द-धास्मिक-संस्थानेभ्यः 

दीयिे स्म । 

सकू्ष् निरीक्षण  ्– अररका ेडुिः  

सप्तमे मानस्चत्रे (पषृ्ठम-् ११३) अररकामेडुनगरम ् (पाण्डुचेयािम)् अस्न्वष्यि ु । 

र्षण्णवस्ििमे पषृ्ठे रोमस्य स्वर्षये प्रदत्तां सचूनां पिि ु। प्रायः २२००िः १९००वर्षेभ्यः 

पवूिम ्अररकामेडु इस्ि स्कमस्प पत्तनम ्आसीि ्। यत्र दरेूभ्यः आगिेभ्यः जलपोिभे्यः 

वस्िसू्न अविायिन्िे स्म । अत्र इस्ष्टका-स्नस्मििः किन भवनावशेर्षः (स्थापत्यावशेर्षः) 

उपलब्धः अस्स्ि, अत्र भमूध्यसागर-िेत्रस्य एंफोरासदृशास्न पात्रास्ण प्राप्तास्न सस्न्ि । 

एिेर्ष ुमस्दरािैलसदृशाः िरलपदाथािः स्थापस्यिुं शक्यन्िे स्म । एिेर्ष ुद्वाभ्यां पिाभ्यां 

ग्रहीिुं मसु्ष्टकाः संस्िष्टाः आसन ् । एिेन सहवै अत्र “एरेटाइनसदृशास्न मसु्द्रिरक्त-

भासमानास्न पात्रास्ण अस्प उपलब्धास्न सस्न्ि । एिास्न इटलीदशेस्य कस्यस्चि ्

नगरस्य नास्मन एरेटाइन इस्ि पात्रनामनः अवगमयन्िे । एिास्न पात्रास्ण मसु्द्रिाकारे 

स्क्लन्नमसृ्त्तकाम ्उपमदृ्य स्नमीयन्िे स्म । कास्नचन एिादृशास्न पात्रास्ण अस्प लब्धास्न 

सस्न्ि येर्षां प्रारूपं ि ुरोमस्य आसीि,् स्कन्ि ुिास्न अत्र एव स्नस्मििास्न आसन ्। अत्र 

रोमनदीपाः काचपात्रास्ण रत्नास्न च लब्धास्न सस्न्ि । 

सहवै लघकुुण्डास्न अस्प लब्धास्न सस्न्ि यास्न समभविः वस्त्रास्ण स्चत्रस्यिुं स्यःु । अत्र 

काचेन अधि-बहुमलूयपार्षाणैः मस्णकानां स्नमािणस्य पयािप्तसाक्ष्यास्ण प्राप्तास्न सस्न्ि । 

रोमेन सह यास्न साक्ष्यास्ण समबन्धं दशियस्न्ि िेर्षां सचूीं रचयि ु। 

अनभनलनििानि 

 ृण् यभाजिानि  । 

केर्षसु्चि ्भाजनेर्ष ु

ब्राह्मीस्लप्या 

लेस्खिाः अस्भलेखाः 

प्राप्ताः सस्न्ि  । आदौ 

िस्मलभार्षायाः कृिे 

एिस्याः एव स्लप्याः 

प्रयोगः स्क्रयिे स्म  । 

अिः एव एिे िस्मल-

ब्राह्ममयस्भलेखाः 

अस्प उच्यन्िे  । 
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कल्पयिु 

भवान ्बेररगाजायां स्नवसस्ि अस्प च पत्तनम ्द्रषु्टम ्आगिवान ्अस्स्ि । 

भवान ्स्कं स्कं द्रषु्ट ंशक्तवान ्? 

अनयत्र 

र्षष्ठ मानस्चत्रे (पषृ्ठम-्८४) रोममहानगरम ् 

अस्न्वष्यि ु  । इद ं यरूोपस्य प्राचीनिमेर्ष ु

महानगरेर्ष ु अस्स्ि  । एिस्य स्वकासः 

प्रायः िदा अभिू,् यदा गङ््गायाः िेत्रस्य 

नगरास्ण वसस्न्ि स्म  । रोमः कस्यस्चि ्

महत्तमस्य साम्राज्यस्य राजधानी  

आसीि ्  । इद ं साम्राज्यं यरूोपं 

उत्तराफ्रीकां पस्िमेस्शयां यावि ् च 

प्रस्थिम ् आसीि ्  । एिस्य महत्त्वपणूेर्ष ु

शासकेर्ष ु कस्िि ् आगस्टसः प्रायः 

२०००वरे्षभ्यः पवूं शासनं कृिवान ्  । 

िेन उक्तम ् आसीि ् यि ् रोमः 

इस्ष्टकामयनगरम ् आसीि,् िद ् मया 

संगमरमरपार्षाणैः स्नमािस्पिम ्  । 

आगस्टसः ित्पिाज्जािाः शासकाः च 

अनेकेर्षां मस्न्दराणां भवनानाम ्च स्नमािणं 

काररिवन्िः  । आगस्टसः महास्न्ि  

रङ््गमण्डलास्न (एस्मफस्थयेटर इस्ि) स्नमािस्पिवान ् । िास्न पररिः उपवेषु्ट ंसोपानाकारं स्थानं भवस्ि स्म  । 

अत्र जनाः स्वस्भन्नप्रकारकान ् कायिक्रमान ् द्रषु्ट ं शक्नवुस्न्ि स्म  । िे शासकाः स्नानालयान ् अस्प 

स्नमािस्पिवन्िः, अत्र स्त्रीणां परुुर्षाणां च कृिे स्नािुं पथृक्-पथृक्कालः स्नधािररिः आसीि,् अत्र जनाः 

परस्परं स्मलस्न्ि स्म, स्वश्रास्न्िं च कुविस्न्ि स्म  । ित्र महस्भः दीघघः जलवास्हसेिसु्भः (एक्वाडक्ट) नगरस्य 

स्नानालयानां जलप्रपािानां शौचालयानां च कृिे जलम ्आनयस्न्ि स्म  ।  

एिास्न दीघििमास्न रङ््गमण्डलास्न (एमफीस्थयेटर) जलवास्हसेिवः च एिावस्न्ि स्दनास्न यावि ् कथम ्

अवस्शष्टास्न सरुस्ििास्न च सस्न्ि ? 

 

एक्वाडक्ट इस्ि 
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१. ररक्तस्थानास्न परूयि ु–  

क)  िस्मले महाभसू्वामी _______उच्यिे । 

ख)  ग्राम-भोजकानां भमूौ प्रायः __________ द्वारा कृस्र्षः स्क्रयिे स्म । 

ग)  िस्मले हलचालकः _______ उच्यिे स्म । 

घ)  अस्धकसं्याकाः गहृपियः _________ भसू्वास्मनः भवस्न्ि स्म । 

२.  ग्रामभोजकानां कायािस्ण ज्ापयि ु। िे शस्क्तशास्लनः स्कमथिम ्आसन ्? 

३.  ग्रामेर्ष ुनगरेर्ष ुच वसिां स्शलपकाराणां सचूीं स्नमािि ु। 

४.    समीचीनास्न उत्तरास्ण  अस्न्वष्यि ु–  

क)  वलयकूपस्य उपयोगः 

 स्नािमु ्

 वस्त्रास्ण प्रिालस्यिमु ्

 सेस्चिमु ्

 जलस्नकासाय स्क्रयिे स्म । 

ख)  आहिमदु्राः नाणकास्न वा 

 रजिम ्

 सवुणिम ्

 त्रपःु (स्टन इस्ि) 

 हस्स्िदन्ि-स्नस्मििास्न भवस्न्ि स्म । 

ग)  मथरुा-महत्त्वपणूिम ्

 ग्रामः  

 पत्तनम ्

 धास्मिक-केन्द्रम ्

 वनिेत्रम ्आसीि ्। 

घ)  शे्रणी 

 शासकानाम ्

आणचछनिु स् रणं कु ििः 

 

 

 उपमहाद्वीपस्य लौहस्य प्रयोगस्य 

आरमभः (प्रायः ३०००वर्षभे्यः 

पवूिम)् 

 लौहस्नस्मििवस्िनूां प्रयोगस्य 

वधिनम,् नगरम,्आहिमदु्राः 

(स्सक्के) इस्ि (प्रायः 

२५००वर्षभे्यः पवूिम)् 

 सगंमसास्हत्यस्य रचनायाः 

आरमभः (प्रायः २३००वर्षभे्यः 

पवूिम)् 

 अररकामडेोः पत्तनम ्(प्रायः 

२२००-१९०० वर्षभे्यः पवूिम)् 

काश्चि  हत्त्वपूणिनिथयिः 

उपयोस्ग-शब्दाः 

लौहः 

ग्रामः 

सचेनम ् 

सङ््गमः 

नगरम ्

वलयकूपः 

पत्तनम ्

श्रेणी 
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 स्शलपकाराणाम ्  

 कृर्षकाणाम ् 

 पशपुालकानां सङ््घः भवस्ि स्म । 

५.   ८७पषृ्ठे दस्शििेर्ष ुलौहोपकरणेर्ष ुकृष्यथं कास्न उपकरणास्न महत्त्वपणूािस्न 

भस्वष्यस्न्ि ? दस्शििास्न अन्यास्न उपकरणास्न कस्स्मन ्काये प्रयकु्तास्न स्यःु ?  

६.  भवान ्स्वनगरस्य जलस्नकास-व्यवस्थायाः िलुनां िेर्षां नगराणां व्यवस्थया 

करोि,ु यासां स्वर्षये भवान ्पस्ििवान ्अस्स्ि । एिास ुभवान ्काः काः 

समानिाः अस्प च काः काः असमानिाः दृष्टवान ्?  

७.  यस्द भवान ्कमस्प स्शलपकारं कायं कुविन्िं दृष्टवान ्अस्स्ि, िस्हि कैस्िि ्

वाक्यैः िस्द्वर्षयकं वणिनं करोि ु। (सङ््केिः - िे स्शलपकाराः असंशोस्धि-

सामग्रीं कुिः प्राप्नवुस्न्ि । कीदृशानाम ्उपकरणानां िे स्शलपकाराः प्रयोगं 

कुविस्न्ि । संशोस्धिसामग्रया िैः स्कं स्क्रयिे इत्यास्द)  

८.  स्वग्रामयजनानाम ्अथवा नगरीयजनानां कायािणां सचूीं करोि ु। मथरुायां 

स्क्रयमाणेर्ष ुकायेर्ष ुएिास्न कथं समानास्न कथं स्भन्नास्न च सस्न्ि ? 

 

इस्ि नवमोध्यायः 

  

आणचछनिु चचाां कु ििः 

 

 

आणचछनिु कृवावा पयया िः 

 

 


